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รางวัลการประกวดภาพถ่าย ๑๐๐ ปี
รถไฟปัตตานี (โคกโพธิ์)

รางวัลการประกวดเรียงความ
๑๐๐ ปี รถไฟปัตตานี  (โคกโพธิ์)

ม.อ.ปัตตานี “ร่วมกับ อำาเภอโคกโพธิ์ และภาคส่วนต่างๆ
”เปิดกิจกรรม ๑๐๐ ปี สถานีรถไฟปัตตานีเส้นทางรถไฟ
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ม.อ.ปัตตานี  เปิดตลาดสีเขียว  “More Mart หลาดหลังมอ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 5 ของไทย
อันดับที่ 979 ของโลก ตามสมรรถนะทางวิชาการ

ม.อ.ปัตตานี เปิดบ้านอายุร้อยปี มรดกวัฒนธรรมปัตตานี
ทรงคุณค่า  ติดป้ายบ้านทรงคุณค่าจังหวัดปัตตานี
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัย
อันดับท่ี 5 ของประเทศไทย และอันดับท่ี 979 ของโลก จากการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาท่ัวโลกท้ังหมด 
3,000 อันดับ ในป 2020-2021 โดย URAP ประกาศผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสมรรถนะทางวิชาการ
สําหรับ ป ค.ศ. 2020-2021 University Ranking By 
Academic Performance (URAP) 2020-2021
     URAP เปนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยประเมิน
จากคุณภาพของบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑและตัวช้ีวัดในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 6 ตัวช้ีวัด จากฐานขอมูล ไดแก
 • Article วิเคราะหจากจํานวนบทความท่ีตีพิมพ
 • Total Document วิเคราะหจากจํานวนบทความวิชา
การ ผลงานวิจัย บทความในการประชุมวิชาการ บทวิจารณ 
และบทวิเคราะหท้ังหมด
 • Citation วิเคราะหจากจํานวนการอางอิงของผลงาน
วิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ
 • Article Impact Total วิเคราะหจากสัดสวนจํานวน
งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ 

 • Citation Impact Total วิเคราะหจากสัดสวนจํานวน
การอางอิงตอผลงานวิจัย ตอ งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท้ังหมด
ในฐานขอมูล InCites และ Web of Science 
 • International Collaboration วิเคราะหโดยการ
ใชขอมูลจากการตีพิมพรวมกับนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา
ในตางประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับท่ี 5 ของไทย
อันดับท่ี 979 ของโลก ตามสมรรถนะทางวิชาการ
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ม.อ.ปัตตานี  เปิดตลาดสีเขียว  

	 มหาวิิทยาลััยสงขลัานคริินทร์ิ	 วิิทยาเขตปััตตานี	 เปิัด	
“More Mart หลาดหลังมอ”	 ให้นักศึึกษาฝึึกปัริะสบการิณ์์ชีีวิิต
แลัะกริะต้้นเศึริษฐกิจให้ชีาวิปััตตานี	 ท้กวัินพุ้ธของเดือน	
เวิลัา	 15.00-19.00	 น.	 ณ์	 บริิเวิณ์ปัริะตูมหาวิิทยาลััยติดกับ
สวินสมเด็จพุริะศึรีินคริินทร์ิ	 ปััตตานี	 เริิ�มเปิัดตลัาดเดือน
พุฤษภาคม	2564
  ร ศ . อิ่ ม จิ ต  เ ลิ ศ พ ง ศ ์ ส ม บั ติ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า
 มหาวิิทยาลััยสงขลัานคริินทริ์	 วิิทยาเขต

ปััตตานี	 ก�าหนดเปัิดตลัาดส้ขภาพุแห่งใหม่
เพุื�อให้นักศึึกษา	 บ้คลัากริมหาวิิทยาลััย

 แลัะปัริะชีาชีนผู้สนใจได้มาซื้อขายสินค้า
เพืุ�อส้ขภาพุ	 ในท้กวิันพุ้ธของเดือนโดยใชี้ชีื�อวิ่า	 “More Mart 
หลาดหลังมอ”	 โดยเริิ�มเปัิดตลัาดท้กวิันพุ้ธของเดือน	 เวิลัา	
15.00-19.00	น.	ณ์	บริิเวิณ์ปัริะตูมหาวิิทยาลััยติดกับสวินสมเด็จ
พุริะศึรีินคริินทริ์	 ปััตตานี	 เริิ�มเปัิดตลัาดเดือนพุฤษภาคม	 2564		
โดยเน้นเปั็นตลัาดสีเขียวิที�ริักษ์สิ�งแวิดลั้อม	 ซึ�งจะแบ่งพุื้นที�ออก

เปั็น	 5	 โซน	 ได้แก่	 โซนผักผลัไม้ปัลัอดสาริพิุษ	 ต้นไม้	 แลัะปั้๋ย	 ,	
โซนอาหาริวิ่าง	 ,	 ขนมหวิา	 น,	 โซนอาหาริคาวิ	 ,	 โซนนักศึึกษา	
แลัะโซนพุื้นที�ส�าหริับนั�งริับปัริะทานทานอาหาริ	 นั�งเลั่น	 แลัะพุัก
ผ่อน	 ทั้งน้ีจะให้ผู้ขายเปั็นผู้จัดหาอ้ปักริณ์์ในการิขาย	 อาทิ	 โต๊ะ	 ,
เก้าอ้ี	 แลัะอ้ปักริณ์์การิขาย	 เป็ันต้น	 โดยมีกล่้ัมเปั้าหมาย	 คือ
ผู้ที�มาออกก�าลัังกาย	 นักเรีิยน	 นักศึึกษา	 แลัะปัริะชีาชีนทั�วิไปั
 รายงานข่าวแจ้งว่า		ปััจจ้บันมหาวิิทยาลััยสงขลัานคริินทร์ิ 
วิิทยาเขตปััตตานี	 มีตลัาดนัดพุอเพีุยงที�คณ์ะวิิทยาศึาสตริ์แลัะ
เทคโนโลัยี	 เปิัดให้บริิการิท้กเย็นวัินจันทร์ิแลัะวัินพุฤหัสบดี	 ,
ตลัาดของคณ์ะมน้ษย์ศึาสตร์ิแลัะสังคมศึาสตร์ิ	 เปิัดท้กเย็น
วัินอังคาริ	 ,	 ตลัาดของส�านักงานเกษตริใน	 ม.อ.	 เปิัดท้กเช้ีา
วัินอังคาริ	 หลัาดสวินศิึลัป์ั	 ของคณ์ะศิึลัปักริริมศึาสตร์ิเปิัดเย็น
วัินอังคาริ	 แลัะ “More Mart หลาดหลังมอ” เปิัดท้กวัินพุ้ธ	
โดยจะเปิัดค ร้ัิงแริกในเ ดือนพุฤษภาคม	 2564	 ริะหว่ิาง
เวิลัา	15.00	-19.00	น.	ณ์	บริิเวิณ์พ้ืุนที�หน้าปัริะตู	4	มหาวิิทยาลััย
สงขลัานคริินทร์ิ	บริิเวิณ์ติดกับสวินสมเด็จพุริะศึรีินคริินทร์ิ		ปััตตานี
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  รวมกับ
อําเภอโคกโพธ์ิ การรถไฟแหงประเทศไทย และภาคสวนตางๆ 
จัดงาน “๑๐๐ ป สถานีรถไฟปตตานี (โคกโพธ์ิ)” ภายใต
โครงการการเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัด
ภาคใตชายแดนดวยแพลตฟอรม ขยายผลการทองเท่ียวมูลคาสูง  
: ตอยอดจาก Pattani Heritage City เพ่ือเปดเสนทางรถไฟ
ทองเท่ียวสายวัฒนธรรม อันเปนการกระตุนเศรษฐกิจและ
เสริมสรางภาพลักษณท่ีดี และเปดหนาประวัติศาสตรของพ้ืนท่ี
ชายแดนใต ท่ีทําใหเห็นวาเสนทางรถสายมณฑลปตตานี เปน
ระบบคมนาคมการเดินทางและการขนสงสินคาท่ีสําคัญ
 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2563  ณ บริเวณสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 อ.โคกโพธ์ิ  
จ.ปตตานี  พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เปนประธานเปดงาน “๑๐๐ ป 
สถานีรถไฟปตตานี (โคกโพธ์ิ)”  ในโครงการการเสริมสรางความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดภาคใตชายแดนดวยแพลตฟอรม 
ขยายผลการทองเท่ียวมูลคาสูง  :  ตอยอดจาก Pattani Heritage 
City โดยมี รศ.อ่ิมจิต เลิศพงษสมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปตตานี กลาวตอนรับ นายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา นายอําเภอ
โคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี กลาวรายงาน  

 กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การบรรยายพิเศษ 
เร่ือง “เสนทางรถไฟสายมณฑลปตตานี” การเสวนาเร่ืองบทบาท
ของระบบรางในการพัฒนาปตตานีและชายแดนภาคใต : อดีต 
ปจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต  การแสดงนิทรรศการ 
๑๐๐ ป สถานีรถไฟปตตานี (โคกโพธ์ิ)  การประกวดภาพถาย
สถานีรถไฟปตตานี (โคกโพธ์ิ) การประกวดเรียงความ การแขงขัน
แฟนพันธุแทรถไฟปตตานี การแสดงรถไฟจําลอง การออกรานและ
จําลองบรรยากาศสถานีรถไฟ และการสรางสรรคจุดเช็คอินและ
ถายภาพรวมกัน ท่ีสําคัญคือ การเปดเสนทางรถไฟทองเท่ียว
สายวัฒนธรรม “ชุมทางหาดใหญ - ปตตานี - นาประดู - วัดชางไห”
ในชวงเดือนมกราคม 2564
 พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร  
เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประธานในพิธีเปด
กิจกรรม ๑๐๐ ป สถานีรถไฟปตตานี กลาววา 
รถไฟถือเปนยานพาหนะในการเดินทาง
และการขนสงสินคา ท่ี มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศไทยมาเปนระยะเวลานานนับต้ังแต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยาหัว รัชกาลท่ี 5 
ทรงพระราชทานกําเนิดกิจการรถไฟในประเทศไทยมาเปน

ระยะเวลาประมาณ 125 ป กอใหเกิดการกระจายความเจริญ 
การสรางชุมชน พัฒนาระบบเศรษฐกิจ และการเช่ือมโยงความเปน
หน่ึงเดียวกันในหลายมิติ ซ่ึงจังหวัดปตตานี เปนจังหวัดหน่ึงท่ีมี
เสนทางรถไฟรวม 100 ปแลว และเสนทางรถไฟ มีสวนสําคัญ
ท่ีไดสรางความเจริญใหกับจังหวัดปตตานี โดยเฉพาะอําเภอ
โคกโพธ์ิ ซ่ึงเปนอําเภอท่ีมีเสนทางรถไฟผานและเปนท่ีต้ังสถานี
รถไฟหลักประจําจังหวัดปตตานี ซ่ึงเดิมช่ือวา “สถานีโคกโพธ์ิ” 
และไดพัฒนามาเปน “สถานีปตตานี (โคกโพธ์ิ)” ในปจจุบัน
 สําหรับ ศอ.บต. น้ัน ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบรางของรถไฟในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเต็มท่ี โดย
มีแนวคิดจะพัฒนาใหจังหวัดปตตานีเปนศูนยกลางในการขนสง
สินคาทางรางของพ้ืนจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงนอกเหนือจาก 
“สถานีปตตานี (โคกโพธ์ิ)” จะเปนสถานีหลักแหงหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญในการโดยสารแลว จะพัฒนาให “สถานีนาประดู” 
เปนสถานีหลักในการขนสงสินคาประเภทตางๆ ท้ังสินคาระบบ
ตูคอนเทนเนอร ปูนซีเมนต และประเภทอ่ืนๆในเร็ววันน้ี การท่ี
สถานีปตตานี (โคกโพธ์ิ) มีการเปดใชงานมาครบ 100 ป ถือเปน
ประวัติศาสตรอีกหนาหน่ึงท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีชายแดนใต ท่ีทําให
เห็นวา เสนทางรถสาย “สายมณฑลปตตานี” น้ีไดมีบทบาทและ
อยูคูจังหวัดปตตานีและชายแดนภาคใตมาเปนระยะเวลานาน
เปนระบบคมนาคมท่ีสําคัญในการเดินทางและการขนสงสินคา
ท่ีสําคัญมาแตอดีตจนถึงปจจุบันและจะยั่งยืนในอนาคต โดยมี
สถานีรถไฟปตตานี (โคกโพธ์ิ) เปนสถานีหลักสําคัญของพ้ืนท่ี

 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา 
นายอําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปตตานี  กลาว
เพ่ิมเติมถึงอําเภอโคกโพธ์ิวา นับเปน
อําเภอท่ีมีความท่ีมีความโดดเดนของ
จั งห วัดปตตา นี ในหลายด าน  อา ทิ 
ดานการเปนเมืองทองเท่ียว ดานความเช่ือ
และศรัทธา ประเพณี ดานความเปนธรรมชาติ อาหารการกิน และ
ท่ีสําคัญยังเปนท่ีต้ังของสถานีรถไฟหลักประจําจังหวัดปตตานี 
คือ สถานีปตตานี (โคกโพธ์ิ) สถานีนาประดู  และสถานีวัดชางไห  
ดวยระยะเวลา 100 ป ของการท่ีมีเสนทางรถไฟสายหลัก
พาดผาน ไดสรางความเจริญใหกับพ้ืนท่ีอําเภอโคกโพธ์ิ รวมถึง
สงผลตอภาพรวมของจังหวัดปตตานีท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การ
กระจายความเจริญ ความม่ันคง การเช่ือมตอคมนาคมท้ังผูคน
และสินคาตามไปดวย.
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 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  รวมกับ
อําเภอโคกโพธ์ิ การรถไฟแหงประเทศไทย และภาคสวนตางๆ 
จัดงาน “๑๐๐ ป สถานีรถไฟปตตานี (โคกโพธ์ิ)” ภายใต
โครงการการเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัด
ภาคใตชายแดนดวยแพลตฟอรม ขยายผลการทองเท่ียวมูลคาสูง  
: ตอยอดจาก Pattani Heritage City เพ่ือเปดเสนทางรถไฟ
ทองเท่ียวสายวัฒนธรรม อันเปนการกระตุนเศรษฐกิจและ
เสริมสรางภาพลักษณท่ีดี และเปดหนาประวัติศาสตรของพ้ืนท่ี
ชายแดนใต ท่ีทําใหเห็นวาเสนทางรถสายมณฑลปตตานี เปน
ระบบคมนาคมการเดินทางและการขนสงสินคาท่ีสําคัญ
 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2563  ณ บริเวณสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 อ.โคกโพธ์ิ  
จ.ปตตานี  พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เปนประธานเปดงาน “๑๐๐ ป 
สถานีรถไฟปตตานี (โคกโพธ์ิ)”  ในโครงการการเสริมสรางความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดภาคใตชายแดนดวยแพลตฟอรม 
ขยายผลการทองเท่ียวมูลคาสูง  :  ตอยอดจาก Pattani Heritage 
City โดยมี รศ.อ่ิมจิต เลิศพงษสมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขต
ปตตานี กลาวตอนรับ นายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา นายอําเภอ
โคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี กลาวรายงาน  

 กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การบรรยายพิเศษ 
เร่ือง “เสนทางรถไฟสายมณฑลปตตานี” การเสวนาเร่ืองบทบาท
ของระบบรางในการพัฒนาปตตานีและชายแดนภาคใต : อดีต 
ปจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต  การแสดงนิทรรศการ 
๑๐๐ ป สถานีรถไฟปตตานี (โคกโพธ์ิ)  การประกวดภาพถาย
สถานีรถไฟปตตานี (โคกโพธ์ิ) การประกวดเรียงความ การแขงขัน
แฟนพันธุแทรถไฟปตตานี การแสดงรถไฟจําลอง การออกรานและ
จําลองบรรยากาศสถานีรถไฟ และการสรางสรรคจุดเช็คอินและ
ถายภาพรวมกัน ท่ีสําคัญคือ การเปดเสนทางรถไฟทองเท่ียว
สายวัฒนธรรม “ชุมทางหาดใหญ - ปตตานี - นาประดู - วัดชางไห”
ในชวงเดือนมกราคม 2564
 พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร  
เลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประธานในพิธีเปด
กิจกรรม ๑๐๐ ป สถานีรถไฟปตตานี กลาววา 
รถไฟถือเปนยานพาหนะในการเดินทาง
และการขนสงสินคา ท่ี มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาประเทศไทยมาเปนระยะเวลานานนับต้ังแต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยาหัว รัชกาลท่ี 5 
ทรงพระราชทานกําเนิดกิจการรถไฟในประเทศไทยมาเปน

ระยะเวลาประมาณ 125 ป กอใหเกิดการกระจายความเจริญ 
การสรางชุมชน พัฒนาระบบเศรษฐกิจ และการเช่ือมโยงความเปน
หน่ึงเดียวกันในหลายมิติ ซ่ึงจังหวัดปตตานี เปนจังหวัดหน่ึงท่ีมี
เสนทางรถไฟรวม 100 ปแลว และเสนทางรถไฟ มีสวนสําคัญ
ท่ีไดสรางความเจริญใหกับจังหวัดปตตานี โดยเฉพาะอําเภอ
โคกโพธ์ิ ซ่ึงเปนอําเภอท่ีมีเสนทางรถไฟผานและเปนท่ีต้ังสถานี
รถไฟหลักประจําจังหวัดปตตานี ซ่ึงเดิมช่ือวา “สถานีโคกโพธ์ิ” 
และไดพัฒนามาเปน “สถานีปตตานี (โคกโพธ์ิ)” ในปจจุบัน
 สําหรับ ศอ.บต. น้ัน ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบรางของรถไฟในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเต็มท่ี โดย
มีแนวคิดจะพัฒนาใหจังหวัดปตตานีเปนศูนยกลางในการขนสง
สินคาทางรางของพ้ืนจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงนอกเหนือจาก 
“สถานีปตตานี (โคกโพธ์ิ)” จะเปนสถานีหลักแหงหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญในการโดยสารแลว จะพัฒนาให “สถานีนาประดู” 
เปนสถานีหลักในการขนสงสินคาประเภทตางๆ ท้ังสินคาระบบ
ตูคอนเทนเนอร ปูนซีเมนต และประเภทอ่ืนๆในเร็ววันน้ี การท่ี
สถานีปตตานี (โคกโพธ์ิ) มีการเปดใชงานมาครบ 100 ป ถือเปน
ประวัติศาสตรอีกหนาหน่ึงท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีชายแดนใต ท่ีทําให
เห็นวา เสนทางรถสาย “สายมณฑลปตตานี” น้ีไดมีบทบาทและ
อยูคูจังหวัดปตตานีและชายแดนภาคใตมาเปนระยะเวลานาน
เปนระบบคมนาคมท่ีสําคัญในการเดินทางและการขนสงสินคา
ท่ีสําคัญมาแตอดีตจนถึงปจจุบันและจะยั่งยืนในอนาคต โดยมี
สถานีรถไฟปตตานี (โคกโพธ์ิ) เปนสถานีหลักสําคัญของพ้ืนท่ี

 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา 
นายอําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปตตานี  กลาว
เพ่ิมเติมถึงอําเภอโคกโพธ์ิวา นับเปน
อําเภอท่ีมีความท่ีมีความโดดเดนของ
จั งห วัดปตตา นี ในหลายด าน  อา ทิ 
ดานการเปนเมืองทองเท่ียว ดานความเช่ือ
และศรัทธา ประเพณี ดานความเปนธรรมชาติ อาหารการกิน และ
ท่ีสําคัญยังเปนท่ีต้ังของสถานีรถไฟหลักประจําจังหวัดปตตานี 
คือ สถานีปตตานี (โคกโพธ์ิ) สถานีนาประดู  และสถานีวัดชางไห  
ดวยระยะเวลา 100 ป ของการท่ีมีเสนทางรถไฟสายหลัก
พาดผาน ไดสรางความเจริญใหกับพ้ืนท่ีอําเภอโคกโพธ์ิ รวมถึง
สงผลตอภาพรวมของจังหวัดปตตานีท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การ
กระจายความเจริญ ความม่ันคง การเช่ือมตอคมนาคมท้ังผูคน
และสินคาตามไปดวย.
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 รศ.อ่ิมจิต เลิศพงษสมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี
พรอมดวยคณะกรรมการวิทยาเขตปตตานี รวมแสดงความยินดีและ
มอบรางวัลใหแกผูไดรับรางวัลจากการประกวดภาพถาย ๑๐๐ ป รถไฟ
ปตตานี (โคกโพธ์ิ)  ในคราวประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต คร้ังท่ี 3/2564 
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564  ดังน้ี

รางวัลการประกวดภาพถ่าย ๑๐๐ ปี
รถไฟปัตตานี (โคกโพธ์ิ)  

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ช่ือภาพ "ปลายทางและจุดหมายเพ่ือสวัสดิภาพ"  
โดย นายอาหามะ สารีมา 
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  ช่ือภาพ "อาเด๊ะกลับบ้าน"   
โดย นายณัฐพงษ์ หมันหลี  
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ได้แก่  ช่ือภาพ "ห่วงทางสะดวก"  
โดย นายสปาร์วี มุดี 
ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย  ได้แก่  
ช่ือภาพ "สถานีรถไฟปัตตานี ร้อยปีของ
การเดินทางสู่ชายแดนภาคใต้"  
โดย นางสาวชลธิฌา อารง
 ได้รับเงินรางวัลละ 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย  ได้แก่ 
ช่ือภาพ "ท่ีน่ีปัตตานี (โคกโพธ์ิ)"  
โดย นายสุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย 
ได้รับเงินรางวัลละ 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
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ม.อ.ปัตตานี เปิดบ้านอายุร้อยปี มรดกวัฒนธรรมปัตตานี
ทรงคุณค่า  ติดป้ายบ้านทรงคุณค่าจังหวัดปัตตานี

	 บ้านทริงค้ณ์ค่า	 5	 หลััง	 อาย้นับร้ิอยปีัย่านเมืองเก่าเมืองปััตตานี	 ได้รัิบการิติดต้ังป้ัายทองเหลืัอง	 “บ้านทรงคุุณคุ่า
ปัตตานี”	 ปัริะจ�าปีั	 2563	 จามหาวิิทยาลััยสงขลัานคริินทร์ิ	 วิิทยาเขตปััตตานี	 	 เพืุ�อส่งเสริิมการิอน้รัิกษ์อาคาริ	 บ้านเรืิอนแลัะ
สิ�งปัลูักสร้ิาง ด้ังเ ดิมที�ทริงค้ณ์ค่า	 โดยมีนายวีิรินันทน์	 เพ็ุงจันทร์ิ	 อดีตผู้ ว่ิาริาชีการิจังหวัิดปััตตานี	 เป็ันปัริะธานติดต้ัง
ป้ัายเมื�อวัินที�	 10	 ธันวิาคม	 2563	 	 ริวิม	 5	 หลััง	 ได้แก่	 เรืิอนช่ีางทองเหลัือง	 ถนนยะริัง	 บ้านเลัขที�	 10	 ถนนยะริัง	 อาคาริไวิท์เฮาส์
มูลันิธิชูีเกียริติปิัติเจริิญกิจถนนฤาดี	บ้านกงสี	ถนนอาเนาะรูิ	บ้านข้นพิุทักษ์ริายาถนนปััตตานีภิริมย์	

	 “บ้านทริงค้ณ์ค่า”	 หลัังแริก	 ณ์	 เรืิอน
ช่ีางทองเหลืัองสถาปััตยกริริมเรืิอนพ้ืุนถิ�นมลัายู	
เรืิอนโบริาณ์	 เรืิอนช่ีางสร้ิางสริริค์หัตถศิึลัป์ั	
เรืิอนค้ณ์ค่าทางสถาปััตยกริริมแห่งจะบังติกอ
เรืิอนช่ีางท�าเครืิ�องทองเหลืัอง	 อาย้ปัริะมาณ์
100	 ปีั	 ต้ังอยู่บนถนนยะริัง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัิด
ปััตตานี	 เป็ันเรืิอนไม้รูิปัแบบสถาปััตยกริริมพ้ืุนถิ�น
มลัายู	 หลัังคาทริงบลัานอเรีิยงกัน	 3	 จั�วิ	 ปัริะกอบ
หลัั งคาปัี กนก ด้ าน ข้ า ง ม้ งกริะ เ บ้ื อ งดิ น เผา
ปัลัายแหลัมหริื อกริะ เ บ้ื อ ง ดิน เผาหาง ว่ิ าวิ
โคริงสร้ิางไม้ท้ังหลัังผนังก่ออิฐฉาบปูัน	 บางส่วินม้ง
สังกะสี	 ยกพ้ืุนสูง	 ใต้ถ้นมีปัริะโยชีน์ใช้ีสอยส�าหรัิบ

เรือนช่างทองเหลือง
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นั�งพัุกผ่อนแลัะท�ากิจกริริมร่ิวิมกันในคริอบครัิวิ	 โคริงสร้ิางหลัังคา
ภายใน	 แสดงให้เห็นลัักษณ์ะพิุเศึษ	 คือเป็ันขื�อไม้รัิบจันทัน	 โดย
ไม่มีเสาด้ังเหมือนเรืิอนไม้ทั�วิไปั	 หน้าบันปัริะกอบแผ่นไม้เรีิยงกัน
เป็ันรัิศึมีเรีิยกว่ิาหน้าบันรูิปัพุริะอาทิตย์	 ริอยต่อริะหว่ิางจั�วิท้ังสาม	
เป็ันริางน�้าสังกะสีแบบด้ังเดิม	 มีอาคาริโริงท�าเครืิ�องทองเหลัือง
อีกหนึ� งหลัังปัลูักสร้ิางอยู่ ใก ล้ั กับเรืิอนพัุกอาศัึยของช่ีาง
เป็ันศึาลัาโล่ังยกสูง	 หลัังคาทริงปัั�นหยาซ้อนกัน	 2	 ช้ัีน	 มีชี่องว่ิาง
ริะหว่ิางช้ัีนของหลัังเพืุ�อริะบายควัินแลัะควิามร้ิอน	 ม้งกริะเบ้ือง
ดินเผาปัลัายแหลัมหรืิอกริะเบ้ืองดินเผาหางว่ิาวิ	 โคริงสร้ิาง
หลัังคาภายในโริงท�าทองเหลืัอง	 แสดงให้เห็นภูมิปััญญาในการิ
ก่อสร้ิางเรืิอนที�ต้องยกหลัังคาข้ึนเป็ันหลัังคา	 2	 ช้ัีน	 โดยการิไขว้ิ
จันทันไม้เป็ันรูิปักากบาทแทนการิใช้ีเสาด้ังเหมือนเรืิอนไม้ทั�วิไปั	

	 บ้านเลัขที�	 10	 ถนนยะรัิง	 สถาปััตยกริริมเรืิอนพ้ืุนถิ�น
มลัายู		เรืิอนไม้ที�ยังมีลัมหายใจ	เรืิอนทริงค้ณ์ค่าทางสถาปััตยกริริม
แห่งจะบังติกอ	 เป็ันเรืิอนไม้รูิปัแบบสถาปััตยกริริมพ้ืุนถิ�นมลัายู	
เป็ันเรืิอนไม้อาย้เกือบ	 90	 ปีั	 ต้ังอยู่บนถนนยะรัิง	 อ�าเภอเมือง	
จังหวัิดปััตตานี	 เรืิอนด้านหน้าหลัังคาทริงบลัานอ	 ปัริะกอบ
หลัังคาปัั�นหยาด้านข้างเรืิอนด้านหลัังหลัังคาทริงปัั�นหยาแฝึด	
2	 จั�วิต่อกัน	 ม้งกริะเบ้ืองดินเผาปัลัายแหลัมหรืิอกริะเบ้ืองดินเผา
หางว่ิาวิ	 เรืิอนยกใต้ถ้นเพืุ�อป้ัองกันน�้าท่วิม	แลัะใช้ีปัริะโยชีน์ใต้ถ้น
เรืิอนในการิท�ากิจกริริม	 เสาไม้วิางบนตอม่อหินหรืิอคอนกรีิต
เพืุ�อป้ัองกันควิามช้ืีนแลัะปัลัวิก	 โคริงสร้ิางหลัังคาเรืิอนหลัักแสดง
ให้เห็นโคริงหลัังคาไม้ที�เชืี�อมต่อกันริะหว่ิางหลัังคาทริงบลัานอ
ด้านหน้าแลัะหลัังคาทริงปัั�นหยาด้านข้างท�าให้เกิดโคริงสร้ิาง
หลัังคาที�ไขว้ิกันเป็ันรูิปัคลั้ายว่ิาวิจ้ฬาอันเป็ันลัักษณ์ะเฉพุาะ
ที�โดดเด่นของเรืิอนหลัังน้ี	
	 เรืิอนพ้ืุนถิ�นมลัายูหลัังน้ีริวิมท้ังอีกหลัายหลัังนิยม
สร้ิางบันไดทางข้ึนเป็ันบันไดก่ออิฐถือปูันมีลัักษณ์ะแอ่นโค้ง
เ ล็ั ก น้ อย ซึ� ง เ ป็ั น อิท ธิพุลั ศิึ ลัปัะสถา ปัั ตยกริ ริมแบบ จีน
เรืิอน พ้ืุน ถิ� นมลัา ยู นิยมใช้ีห น้า ต่ า ง ที� มี ควิาม สู งลังมา ถึ ง
ริะดับพ้ืุน	 แลัะมีริาวิกันตกเพืุ�อให้สามาริถริะบายอากาศึ
แลัะควิามช้ืีนได้สะดวิกมากข้ึน	 ด้านบนหน้าต่างนิยมปัริะดับ
ช่ีองแสงเพืุ�อดึงแสงธริริมชีาติเข้าสู่ตัวิเรืิอน	 ผนังไม้ตีเกล็ัด
ซ้อนกัน	 ทางนอนปัริะดับช่ีองลัมริะแนงไม้เพืุ�อปัริะโยชีน์
ในการิริะบายอากาศึ	 แลัะควิามช้ืีนซึ�งเป็ันรูิปัแบบที�นิยม
ในเรืิอนพ้ืุนถิ�นมลัายูในพ้ืุนที�ภาคใต้	 การิแบ่งปัริะโยชีน์ใช้ีสอย
ส่วินต่าง	 ๆ	 ภายในเรืิอน	 นอกจากจะใช้ีการิก้ันห้องด้วิยผนังแล้ัวิ
ยังนิยมการิแบ่งพ้ืุนที� ด้วิยการิยกริะดับพ้ืุนโดยพ้ืุนที�ใช้ีสอย
ที�มีควิามเป็ันส่วินตัวิสูงส้ดจะมีริะดับพ้ืุนสูงที�ส้ดในตัวิเรืิอน

บ้านเลขที่ 10  จะบังติกอ
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	 อาคาริไวิท์เฮาส์	มูลันิธิชูีเกียริติ-ปิัติเจริิญกิจ
ไวิท์เฮาส์	 สถาปััตยกริริมศิึลัปัะแบบนีโอคลัาสสิก	
อาคาริทริงค้ณ์ค่าทางสถาปััตยกริริม	 แลัะค้ณ์ค่า
ในควิามทริงจ�าของชีาวิเมืองปััตตานี	 เป็ันชืี�อเรีิยก
บ้านสีขาวิหลัังใหญ่	 ต้ังอยู่บนถนนฤาดี	 ต�าบลัอาเนาะรูิ
อ�าเภอเมือง	 จังหวัิดปััตตานี 	 มี รูิปัแบบอาคาริ
ที� ทั นส มั ยแลัะ ดูแปัลักตาก ว่ิ า บ้ านห ลัั ง อื� นๆ
ในย้คสมัยเดียวิกัน	 สร้ิางข้ึนเพืุ�อเป็ันที�พัุกอาศัึย
เ มื� อ ปั ริ ะ ม าณ์ ปีั 	 2 4 7 7 	 ตั วิ บ้ า น มี ริู ปั แ บ บ
ทางสถาปััตยกริริมแบบย้โริปั	 เป็ันอาคาริสูงสามช้ัีน
แต่ลัะช้ัีนมีริะเบียงริายริอบ	ปัริะตูหน้าต่างมีลัักษณ์ะ
เป็ันซ้้มโค้งช่ีองแสงปัริะดับกริะจกสีสวิยงามจากการิ
สืบค้นปัริะวัิ ติพุบวิ่าบ้านหลััง น้ี เคยถูกเรีิยกว่ิา
“ บ้ า น สิ บ ห ม่่ น ” 	 แ ลั ะ ยั ง เ ค ย เ ปั็ น ที� ท�า ก า ริ	
บริิษัทจังหวัิดปััตตานี	จ�ากัด	อยู่	ณ์	ช่ีวิงเวิลัาหนึ�ง		

  สถาปััตยกริริริมแบบจีน	 บ้านบริริพุชีน
บ้านทริงค้ณ์ค่าทางปัริะวัิติศึาสตร์ิ	 สถาปััตยกริริม
แลัะ วิิ ถี วัิฒนธริริม ต้ั งอยู่ ใ น ย่ าน หั วิตลัาด จีน
หรืิอช้ีมชีนหัวิตลัาด	 ถนนอาเนาะริู	 อ�าเภอเมือง
จังหวัิดปััตตานี	 เดิมเป็ันบ้านพัุกอาศัึยของ	 ตันป้ั�ย
หรืิอหลัวิงส�าเร็ิจกิจจางวิาง	 สร้ิางข้ึนในรัิชีสมัย
รัิชีกาลัที�	 3	 ภายหลัังเป็ันที�พัุกอาศัึยของลูักหลัาน
แลัะปััจจ้บันเปัรีิยบเป็ันบ้านบริริพุชีนของตริะกูลั
เป็ันบ้านแบบจีนด้ังเดิมของชีาวิฮกเก้ียน	 เรีิยกกันว่ิา
บ้านตึกดิน	 บ้านกล่้ัมจีนฮกเก้ียนแบบแผนด้ังเดิม
จะวิางต�าแหน่งด้านหน้าอาคาริติดถนน	 วิางอาคาริ
เป็ันรูิปัสี�เหลีั�ยมผืนผ้าหน้าแคบแต่มีลัักษณ์ะเป็ัน
ห้องแถวิลึักแลัะมีพ้ืุนที�ใช้ีสอยยาวิมาก	 บ้านกงสี
มีลัักษณ์ะหลัังคาแอ่นคล้ัายปีักนกแอ่น	 ใช้ีกริะเบ้ือง

ม้งหลัังคาแบบกาบกล้ัวิย	 โคริงหลัังคามีคานไม้ซ้งกลัมวิาง
แนวิขวิางรัิบน�้าหนักของหลัังคา	 มีรูิปัแบบการิวิางผังอาคาริ
แบบสมด้ลั	 โดยให้ปัริะตูอยู่ กึ� งกลัาง	 ขนาบด้วิยหน้าต่าง	
ข้างลัะบาน	ผนังอาคาริหนาทึบตัน	ผนังอาคาริมีค้ณ์สมบัติริองรัิบ
น�้าหนักหลัังคาแลัะเปั็นก�าแพุงในตัวิ	 การิแบ่งพ้ืุนที�ใช้ีสอยในอดีต	
จะแบ่งสัดส่วินด้านหน้าไว้ิค้าขายหรืิอรัิบแขก	 มีฉากผนังก้ันหรืิอ
ลัับแลั	 พ้ืุนที�ว่ิางตริงกลัางที�มีฉากก้ันใช้ีวิางแท่นบูชีาเทพุเจ้าหรืิอ
ป้ัายบริริพุบ้ร้ิษตามธริริมเนียมจีน	 ปััจจ้บันเป็ันสถานที�ต้ังโต๊ะ
หมู่บูชีาเทพุเจ้าแลัะบริริพุบ้ร้ิษ	 ได้เปิัดให้สาธาริณ์ชีนเข้าชีมแลัะ
ศึึกษาในโอกาสต่าง	ๆ	ตามเทศึกาลัแลัะการิขอควิามอน้เคริาะห์

อาคารไวท์เฮาส์ มูลนิธิชูเกียรติ-ปิติเจริญกิจ

บ้านกงสี 
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	 สถาปััตยกริริริมเรืิอนแถวิจีน	 มริดกทางสังคม	 วิิถีชีีวิิต	
แลัะสถาปััตยกริริม	 สร้ิางข้ึนเมื�อปัริะมาณ์ปีั	 2460	 เป็ันเรืิอน
พัุกอาศัึยต่อเนื�องมา	 4	 ร่้ิน	 ต้ังอยู่ในย่านหัวิตลัาดจีนหรืิอช้ีมชีน
หัวิตลัาด	 ถนนปััตตานีภิริมย์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัิดปััตตานี	 เป็ันเรืิอน
แถวิสองช้ัีนสองคูหา	 รูิปัแบบของเรืิอนแถวิมีการิปัริะย้กต์ริะหว่ิาง
สถาปััตยกริริมในท้องถิ�นแลัะสถาปััตยกริริมจีน	 มีอาย้ปัริะมาณ์	
90-100	 ปีั	 ช้ัีนหนึ�งของอาคาริมีโคริงสร้ิางเป็ันผนังรัิบน�้าหนัก
โดยใช้ีอิฐก่อแลัะฉาบด้วิยปูัน	 โดยผนังฝัึ�งที�ติดข้างบ้านเป็ันการิใช้ี
ผนังร่ิวิมกัน	ซึ�งเป็ันบ้านที�เป็ันพีุ�น้อง	ช้ัีนสองของอาคาริเป็ันโคริงสร้ิาง
เสาคาน	 เสาไม้เชืี�อมต่อลังมาถึงช้ัีนหนึ�งของบ้าน	 หลัังคาส่วินหน้า
อาคาริเป็ันทริงจั�วิส่วินหลัังเป็ันทริงปัั�นหยา	 ม้งด้วิยกริะเบ้ืองดิน
เผาม้งหลัังคาแบบปัลัายแหลัม	 ลัักษณ์ะการิเจาะชี่องเปิัด	 ช้ัีนล่ัาง
ฝัึ�งหน้าบ้านเป็ันปัริะตูบานเฟีี้�ยม	 10	 พัุบ	 มีช่ีองลัมเพืุ�อริะบาย
อากาศึ	 ช้ัีนล่ัางฝัึ�งด้านข้างบ้านมีปัริะตูบานเปิัดแบบจีนฮกเก้ียน
ขนาบข้างด้วิยหน้าต่าง	 ทางฝัึ�งหลัังบ้านมีปัริะตูแบบจีนฮกเก้ียน
ช้ัีนบนมีลัักษณ์ะเป็ันผนังไม้ตีแนวินอนแบบเข้าล้ิันไม้	 แลัะมีหน้าต่าง
ลูักฟัี้กแบ่งสามช่ีวิงเปิัดยาวิถึงพ้ืุน	 โดยลูักฟัี้กกลัางเป็ันบานเกล็ัด
เปิัดกริะท้้ง	
	 ด้านหน้าอาคาริมีหน้าต่างยาวิแลัะเหนือกริอบหน้าต่าง
เป็ันช่ีองแสงกร้ิกริะจก	ส่วินฝัึ�งด้านข้างบ้านเป็ันผนังไม้แลัะมีหน้าต่าง
ลูักฟัี้กเช่ีนเดียวิกับด้านหน้าบ้านเหนือกริอบบานมีช่ีองลัมตลัอดแนวิ
การิวิางผังของบ้านแบ่งออกเป็ัน	 2	 ส่วินหลััก	 โดยยังยึดถือคติ
ควิามเชืี�อในการิวิางผังในริูปัแบบเดิมคือ	 ส่วินด้านหน้าเป็ันพ้ืุนที�
กึ�งส่วินตัวิ	 ส่วินด้านหลัังบ้านแลัะช้ัีนสองใช้ีส�าหริับพัุกผ่อน	 พ้ืุนที�
ท้ังสองถูกเชืี�อมด้วิยลัานกลัางหาวิ	 หรืิอฉิมแจ้	 ตามหลัักฮวิงจ้้ย

  ร ศ . อ่ิ ม จิ ต  เ ลิ ศ พ ง ษ์์ ส ม บั ติ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ในฐานะ
หัวหน้าโคุรงการวิ จัยมหาวิทยาลัยกับ
การขับเคุล่่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพ่่อ
การพัฒนาเชิิงพ่�นท่ี ม.อ.ปัตตานี กับการ
ขับ เ คุ ล่่ อน ศิ ลปะและ วัฒนธร รม เ พ่่ อ

การพัฒนา : วงแหวนพหุวัฒนธรรมเม่องปัตตานี เปิดเผยว่า 
เป็ันการิบูริณ์าการิการิท�างานร่ิวิมกันของภาคีเครืิอข่ายโดยใช้ี
ฐานท้นทางศิึลัปัะแลัะวัิฒนธริริม	 แลัะยกริะดับควิามเข้มแข็ง
ทางเศึริษฐกิจของจังหวัิดปััตตานีด้วิยท้นทางวัิฒนธริริมแลัะ
แนวิคิดเศึริษฐกิจสร้ิางสริริค์ 	 ด�า เ นินการิโดยมหาวิิทยาลััย
สงขลัานคริินทริ์	 วิิทยาเขตปััตตานี	 โดยได้รัิบการิสนับสน้นจาก
ส�านักงานคณ์ะกริริมการิผู้วิิจัยส่งเสริิมวิิทยาศึาสตร์ิ	 วิิจัยแลัะ
นวัิตกริริม	(สกสวิ.)	แลัะ	ส�านักงานการิวิิจัยแห่งชีาติ	(วิชี.)		ค้นจ้ดเด่น
เ พืุ� อส ร้ิาง มูลั ค่า ใ ห้ กับ สินทรัิพุย์แลัะ วัิฒนธริริมท้อง ถิ�น เ ดิม
ที�มีอยู่ไปัจนถึงยกริะดับค้ณ์ภาพุชีีวิิต	 โดยมีเป้ัาหมาย	 คือ	 การิเกิด
ย่านเศึริษฐกิจสร้ิางสริริค์ในพ้ืุนที� เมืองปััตตานีที� ส่งเสริิมธ้ริกิจ
แลัะบริิการิในอ้ตสาหกริริมสริ้างสริริค์	 โดยเชืี�อมโยงเรืิ�องริาวิ
ของย่าน	 ผู้คน	 ธ้ริกิจด้ังเดิมเข้ากับมาตริการิส่งเสริิมธ้ริกิจสร้ิางสริริค์
โดย เฉพุาะอ ย่าง ยิ� งสถา ปััตยกริริมของอาคาริ 	 บ้าน เรืิอน	
แลัะสิ�งปัลูักสร้ิางด้ังเดิมที�ทริงค้ณ์ค่าในเขตเมืองเก่าจังหวัิดปััตตานี

บ้านขุนพิทักษ์รายา

  น า ย ชูิ เ กี ย ร ติ  ปิ ติ เ จ ริ ญ กิ จ 
เจ้าของอาคุารไวท์เฮาส์ เล่าถึึงคุวาม
เป็นมาของอาคุารว่า	 เป็ันอาคาริอาย้
ร้ิอยปีัไ ด้มอบให้ กับมูลันิ ธิ ชูี เ กียริติ ปิั ติ
เจ ริิญกิจ	 ซึ� ง ต้ั ง ข้ึนมาเ พืุ� อ ส่ ง เส ริิมใ ห้
นักเรีิยนนักศึึกษาที�เรีิยนดีแต่ขาดแคลัน

ท้นทรัิพุย์	 เมื�อบูริณ์ะเสร็ิจทริาบว่ิามีม้สลิัมที�เก็บวัิตถ้โบริาณ์
มานับสิบปีั	 แลัะจะขายวัิตถ้โบริาณ์เหล่ัาน้ัน	 หากเขาขายไปัที�
อื�นก็เสียดายของดีของบ้านเริา	 จึงซ้ือมาเก็บไว้ิเป็ันสมบัติของ
พิุพิุธภัณ์ฑ์์ท้ังหมด	 1,800	 กว่ิาช้ิีน	 นับว่ิาเป็ันสมบัติของคน
ปััตตานี	 ขอบค้ณ์	 ม.อ.ปััตตานี	 มอบป้ัายบ้านทริงค้ณ์ค่าแห่งปีั
ของจังหวัิดปััตตานี	 	 อาคาริไวิท์เฮาส์	 มี	 3	 ช้ัีน	 เพืุ�อการิจัดเก็บ
โบริาณ์วัิตถ้ของจังหวัิดปััตตานี	 	 ปัริะกอบด้วิย	 ช้ัีนที�	 1	 ริวิบริวิม
เครืิ�องทองเหลืัองของท้กภาคแลัะต่างปัริะเทศึ	 อาย้ริาวิสมัย
รัิตนโกสินทร์ิ	 ช้ัีนที�	 2	 เป็ันเครืิ�องทองเหลืัองปััตตานี	 เครืิ�อง
แก้วิ	 เครืิ�องเงิน	 ธนบัตริแลัะเหรีิยญตริาท้ังไทยแลัะต่างปัริะเทศึ	
ช้ัีนที�	3	เป็ันเครืิ�องถ้วิยไทย	จีน	ย้โริปั	เอเชีีย	กริิชีสก้ลัช่ีางปััตตานี	
สงขลัา	แลัะนคริศึรีิธริริมริาชี	ศึาสตริาว้ิธท้ังไทยแลัะต่างปัริะเทศึ

เปั็นที�ตั้งของบ่อน�้า	 แลัะยังมีปัริะโยชีน์ในการิถ่ายเทอากาศึจากภายนอกบ้าน	 ท�าให้ภายในบ้านมีอากาศึหม้นเวิียนตลัอดเพุื�อ
ช่ีวิยปัรัิบสมด้ลัอ้ณ์หภูมิภายในบ้าน	 ส่งผลัให้ภายในบ้านเย็นสบายเหมาะแก่การิอยู่อาศัึย	 ปััจจ้บันได้จัดห้องนิทริริศึการิจัดแสดง
เรืิ�องริาวิการิบูริณ์ะฟ้ี้�นฟูี้บ้านข้นพิุทักษ์ริายาปัริะกอบด้วิยภาพุก่อน-หลััง	 การิบูริณ์ะถ่ายทอดควิามรู้ิทางสถาปััตยกริริมอันทริงค้ณ์ค่า
อันควิริแก่การิอน้รัิกษ์ของจังหวัิดปััตตานีโดยได้เปิัดให้สาธาริณ์ชีนเข้าชีมแลัะศึึกษาในโอกาสต่าง	ๆ	



  หลัักสููตรที่่�เปิิดสูอน
คณะศึึกษาศึาสูตร์                             
http://eduit.pn.psu.ac.th/   โทร. 0 7333 1301
ระดัับปริญญาตรี 5 ปี
 • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิต) คณิตศาสตร์, ฟิิสิกส์, เคมีี, 
ชีีวิวิิทยา วิิทยาศาสตร์ทั�วิไป
 • (ศิลปศาสตรบััณฑิิต) ภาษาไทย, ภาษาอัังกฤษ
 • (ศึกษาศาสตรบััณฑิิต) การประถมีศึกษา, 
ศิลปศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประเมิีนผลการศึกษา
ระดัับปริญญาตรี 4 ปี
 • (ศิลปศาสตรบััณฑิิต) 
เทคโนโลยีและการส่�อัสารการศึกษา
 • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิต) จิิตวิิทยา
ระดัับปริญญาโท 
  • (ศึกษาศาสตรมีหาบััณฑิิต) การบัริหารการศึกษา,
เทคโนโลยีและส่�อัสารการศึกษา, การศึกษาเพ่�อัการพัฒนา
ที� ยั�งย่น, การวิิจัิยและประเมิีนผลการศึกษา การสอัน
วิิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอัน 
  • (ศิลปศาสตรมีหาบััณฑิิต) จิิตวิิทยา
ระดัับปริญญาเอก
  • (ศึกษาศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิต)
การบัริหารการศึกษา, ภาวิะผู�นำาและนวัิตกรรมีทางการศึกษา
ระดัับประกาศนีียบัตรบัณฑิิต 1 ปี
  • (ประกาศนียบััตรบััณฑิิต) วิิชีาชีีพครู นักศึกษาที�
เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จิะไดุ�รับัใบัประกอับัวิิชีาชีีพครู
หลังสำาเร็จิการศึกษาซึึ่�งไดุ�รับัการรับัรอังมีาตรฐานจิากคุรุสภา

คณะมนุษยศึาสูตร์แลัะสูังคมศึาสูตร์    
http://huso.pn.psu.ac.th/ โทร. 07333 1304  
ระดัับปริญญาตรี 
 • (ศิลปศาสตรบััณฑิิต) ภาษาและวิรรณคดุีไทย, 
ภาษาจิีน (หลักสูตรปกติ), ภาษาจิีน (หลักสูตรนานาชีาติ), 
ภาษามีลายู, มีลายูศึกษา, ภาษาอัาหรับั-ภาษาอัาหรับัธุุรกิจิ, 
ภาษาญี�ปุ�น, ภาษาเกาหลี, ภาษาอัังกฤษ, ภาษาฝรั�งเศส, 
ภาษาเยอัรมัีน, การจัิดุการสารสนเทศ, ประวัิติศาสตร์, 
สังคมีวิิทยาและมีานุษยวิิทยา, พัฒนาสังคมี, ปรัชีญา
และศาสนา
 • (เศรษฐศาสตรบััณฑิิต) เศรษฐกิจิอัาเซีึ่ยน
 • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิต) สาขาภูมิีศาสตร์
 • (บัริหารธุุรกิจิบััณฑิิต) แขนงวิิชีาการจัิดุการ
ทรัพยากรมีนุษย์และอังค์การ
 • (สังคมีสงเคราะห์ศาสตรบััณฑิิต) สังคมีสงเคราะห์
ระดัับปริญญาโท
 • (ศิลปศาสตรมีหาบััณฑิิต) ภาษาไทย, การบัริหาร
การพัฒนาสังคมี ระดัุบัปริญญาเอัก
 • (ปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต) สาขาภาษาไทย

คณะวิิที่ยาศึาสูตร์แลัะเที่คโนโลัย่  
http://www.sat.psu.ac.th/  โทร. 07333 1303  
ระดัับปริญญาตรี
  • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิต) เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยี
การประมีง คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิิทยาศาสตร์การอัาหารและ
โภชีนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมีี-ชีีวิวิิทยา, เคมีี
อุัตสาหกรรมี,ฟิิสิกส์, วิิทยาศาสตร์นิเทศ, โภชีนศาสตร์
การกำาหนดุอัาหาร

วิารสูารข่่าวิศึรีตรัง เอกสูารเพื่่�อการปิระชาสูัมพื่ันธ์์ ม.อ.ปิัตตาน่
ที่่�ปิรึกษา
 รองอธ์ิการบด่วิิที่ยาเข่ตปิัตตาน่
 ผูู้�อำานวิยการกองธ์ุรการ
บรรณาธ์ิการบริหาร
 นายนวิพื่งษ์ เพื่็ชรอุไร

เจ้�าข่อง
 งานปิระชาสูัมพื่ันธ์์ สูำานักงานอธ์ิการบด่
 มหาวิิที่ยาลััยสูงข่ลัานครินที่ร์ วิิที่ยาเข่ตปิัตตาน่
 โที่ร. 0-7331-2318 โที่รสูาร 0-7333-5128
 E-mail : pr.pattani@g.psu.ac.th
ออกแบบ
 ข่วิัญใจ้งานพื่ิมพื่์  โที่ร. 084-312-7711

PSU.PattaniCampus
www.pn.psu.ac.th

ระดัับปริญญาโท
 • (วิิทยาศาสตรมีหาบััณฑิิต) เคมีีประยุกต์, เทคโนโลยี
พอัลิเมีอัร์, ฟิิสิกส์ประยุกต์, วิิธีุวิิทยาการวิิจัิย, วิิทยาศาสตร์
การอัาหารและโภชีนาการ, ชีีวิวิิทยาประยุกต์, เทคโนโลยี
การประมีง, คณิตศาสตร์ประยุกต์
ระดัับปริญญาเอก
  • (ปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต) เทคโนโลยีพอัลิเมีอัร์, 
วิิธีุวิิทยาการวิิจัิย

คณะวิิที่ยาการอิสูลัาม  
http:/www.cis.psu.ac.th/  โทร. 07333 1305 
ระดัับปริญญาตรี
  • ( ศิลปศาสตรบััณฑิิต) สาขาอิัสลามีศึกษา, 
สาขากฎีหมีายอิัสลามี, สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัิดุการใน
อิัสลามี สาขาตะวัินอัอักกลางศึกษา
         • ( ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บััณ ฑิิ ต )  ส า ข า ก า ร ส อั น
อิัสลามีศึกษา
         • ( ศิลปศาสตรบััณฑิิต) สาขาอัิสลามีศึกษา 
(หลักสูตรนานาชีาติ) 
ระดัับปริญญาโท
  • (ศิลปศาสตรมีหาบััณฑิิต) สาขาอิัสลามีศึกษา  
สาขาบัริหารและจัิดุการอิัสลามี
ระดัับปริญญาเอก
         • (ปรัชีญาดุุษฎีีบััณฑิิต) สาขาอิัสลามีศึกษา
โรงเรียนีสาธิิตอิสลามศึกษา
  ผลิตนักเรียนที�มีีภาวิะควิามีเป็นผู�นำา เป็นคนดีุ 
คนเก่ง มีีจิิตอัาสา มีีคุณธุรรมีและดุำารงชีีวิิตตามีวิิถีอิัสลามี

คณะวิิที่ยาการสู่�อสูาร   
http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th  
โทร. /โทรสาร 07334 9692
ระดัับปริญญาตรี
 • (นิเทศศาสตรบััณฑิิต) สาขานิเทศศาสตร์
 • (วิิทยาศาสตรบััณฑิิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่�อัสารเพ่�อัการจัิดุการ
 • (ศิลปศาสตรบััณฑิิตสาขานวัิตกรรมีการอัอักแบับั
ส่�อัและการสร�างสรรค์ส่�อั

คณะศึิลัปิกรรมศึาสูตร์
http://finearts.pn.psu.ac.th/  โทร./โทรสาร 07331 3126

ระดัับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)
  • (ศิลปศาสตรบััณฑิิต) แขนงวิิชีาทัศนศิลป์, 
แขนงวิิชีาอัอักแบับัประยุกต์ศิลป์ แขนงวิิชีาการอัอักแบับั
แฟิชัี�นและเคร่�อังแต่งกาย
ระดัับปริญญาตรี (หลักสูตร 2 ปี)
  • สาขาวิิชีาอัอักแบับัประยุกต์ศิลป์ 

คณะรัฐศึาสูตร์   
http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ โทร./โทรสาร 07331 2269
ระดัับปริญญาตรี
 • (รัฐศาสตรบััณฑิิต) สาขาการปกครอัง, ควิามีสัมีพันธ์ุ
ระหว่ิางประเทศ, นโยบัายสาธุารณะ, การปกครอังท�อังถิ�น

คณะพื่ยาบาลัศึาสูตร์   
http://nur.pn.psu.ac.th/2557/
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิิต

ควิามเปิ็นนานาชาติ

 มีหาวิิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิิทยาเขตปัตตานี 
นอักจิากจิะเป็นสังคมีพหุวัิฒนธุรรมีที�ประกอับัดุ�วิยกลุ่มีคนที�มีี
หลายเช่ี�อัชีาติ ศาสนา และประเพณีปฏิิบััติแล�วิปัจิจุิบัันยังมีี
นักศึกษาต่างชีาติกว่ิา 100 คน จิากทวีิปเอัเชีีย ยุโรป แอัฟิริกา 
กว่ิา 18 ประเทศ อัาทิ นักศึกษา จิากประเทศมีาเลเซีึ่ย กัมีพูชีา 
เวีิยดุนามี จีิน อิันเดีุย กีนี ตูนีเซีึ่ย กานา เนปาล ภูฏิาน อีัยิปต์ 
ซูึ่ดุาน โซึ่มีาเลีย รัฐเซีึ่ย และโมีร็อักโก เป็นต�น เข�ามีา
ศึกษาในระดัุบัปริญญาตรี ถึงระดัุบัปริญญาเอัก

ทีุ่นการศึึกษาแลัะเงินยืมเพื่่�อการศึึกษา
 
 1. ทุนการศึกษาทั�วิไป
 2. ทุนยกเวิ�นค่าธุรรมีเนียมีการศึกษา
 - เงินย่มีเพ่�อัการศึกษา นักศึกษาสามีารถย่มีเงิน
วิิทยาเขตไดุ�คราวิละไม่ีเกิน 2,000 บัาท
 - กอังทุนเงินกู�เพ่�อัการศึกษา รัฐบัาลจัิดุตั�งกอังทุน
ให�นักศึกษาที�ขาดุแคลนทุนทรัพย์กู�ย่มีไม่ีเกิน 100,000 บัาท / 
คน / ปี
  3.ทุนเรียนฟิรี 250 ทุน ทุนละ 60,000 บัาท
ต่อัปีการศึกษา จินจิบัหลักสูตร

บรรณาธ์ิการข่่าวิ
 นางซููรียะห์ โลัหะสูัณห์
กองบรรณาธ์ิการ
 นางปิารีด๊ะ หมันหลัิน
 นางสูาวิเบญจ้มาศึ ฉุุ้�นปิระดับ
 นางสูาวิฐิติมา พื่งศึ์นวิเลัิศึปิัญญา
 กรรมการเครือข่่ายปิระชาสูัมพื่ันธ์์ ม.อ.ปิัตตาน่


